
Conselheiros são empossados para a gestão 2022/2026: propósito é continuar
inovando e buscando o melhor para os técnicos e em defesa da sociedade  

Chapa “Avante Técnico”

Da parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE-SP), o Programa Empreenda
CRT segue a todo vapor, com diversos cursos gratuitos –
nas modalidades online e presencial – com programação
já definida para os meses de julho e agosto de 2022. As
opções envolvem as áreas automotiva, mecânica,
elétrica, entre outras. 

Não perca essa oportunidade para agregar mais
conhecimento à sua profissão. Acesse a agenda e faça
sua inscrição. As vagas são limitadas. 

Cursos gratuitos disponíveis para os meses de julho e agosto 
Programa Empreenda CRT

Editado anteriormente à Lei nº 13.639/2018 o Decreto Municipal nº 49.969/2008, que
regulamenta a expedição de auto de licença de funcionamento, alvará de
funcionamento, alvará de autorização para eventos públicos e temporários e termo de
consulta de funcionamento, precisa ser retificado para incluir os profissionais técnicos
como habilitados essas atividades. Assim, em março de 2022 o vice-presidente do CRT-SP,
José Avelino Rosa, reuniu-se com Marcos Duque Gadelho, da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento de São Paulo, solicitando a inclusão do Termo de
Responsabilidade Técnica nas normas e portarias municipais. 

Em nova reunião realizada no dia 29 de junho, a procuradora jurídica Flávia Egido, acenou
positivamente com a concordância por parte da Prefeitura de São Paulo. Enfim, mais uma
vitória para os profissionais técnicos, que terão suas atribuições legais respeitadas. Saiba
mais. 

Representantes do CRT-SP reúnem-se na Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento para tratativa de demandas inerentes aos Técnicos em
Edificações e Construção Civil; profissionais terão suas atribuições legais
respeitadas quanto a expedição de auto de licença e alvarás

Técnicos em Edificações e Construção Civil 

Eventos

um “engenheiro técnico” 
Edson Antonio Trevisan: 

De acordo com o artigo 20, inciso XIV da Lei nº 13.639/2018, “abster-se de votar nas eleições
do respectivo conselho federal” constitui infração disciplinar; e pode gerar advertência,
suspensão da atividade profissional, cancelamento de registro e até multa, nos termos do
artigo 21, incisos I a IV.  

Se por qualquer motivo você não votou nas eleições do Sistema CFT/CRT no dia 26 de abril
de 2022, precisa fazer a justificativa de ausência em seu ambiente de serviços no Sistema
de Informação dos Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI). 

É muito simples e não leva mais do que alguns minutos. Acompanhe o passo a passo: 

1) No site www.crtsp.gov.br acesse seu ambiente de serviços no SINCETI; 

2) Selecione a opção PROTOCOLOS e, em seguida CADASTRAR; 

3) Em GRUPO DE ASSUNTO escolha a opção PROFISSIONAL; 

4) Em ASSUNTO, vá até a opção JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES DE 26 DE ABRIL
DE 2022; 

5) Em DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO, descreva os motivos da ausência; 

6) Por fim, clique em CADASTRAR. 

O prazo para justificativa é de 180 dias contados a partir da data da eleição, nos termos
da Resolução CFT nº 133/2021. Portanto, apresse-se e evite ser penalizado.

O prazo é de 180 dias a partir da data da eleição: 26 de abril de 2022

Eleições do Sistema CFT/CRT: quem não votou
precisa justificar a ausência

As eleições complementares do Sistema CFT/CRT, para composição da diretoria executiva
do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e de mais dois regionais, estão
marcadas para o dia 16 de agosto de 2022. Em breve serão informados os locais de
votação; lembre-se que voto é obrigatório.

Eleições Complementares 
do Sistema CFT/CRT

Durante 44 anos o professor Edson Antonio Trevisan lecionou na ETEC Polivalente de
Americana, em especial no curso técnico em edificações. Após ensinar, motivar e inspirar
gerações e mais gerações de estudantes, recentemente ele se aposentou da atividade de
docente. No dia 24 junho de 2022 ele foi homenageado pelo CRT-SP pelos relevantes
serviços prestados à profissão técnica e à sociedade. Realizada em Americana, mais
precisamente no escritório regional para atendimento aos profissionais que residem e
trabalham na região de Campinas, a honraria foi simples, mas repleta de sentimentalismo
e nostalgia. “Sinto-me lisonjeado com essa homenagem que o conselho me presta,
embora haja outras pessoas mais merecedoras”, disse o professor humildemente.
“Aprendi muito com os alunos e espero que seja em breve aprovada a ampliação das
metragens em edificações que o técnico possa se responsabilizar”, acrescenta. 

Paulista de Rio das Pedras, Edson Antonio Trevisan
mudou-se para Americana com três anos de idade.
Engenheiro de formação, desde cedo ele acompanha o
desenvolvimento e a importância da atividade técnica,
sempre atuando no sentido de valorizar a profissão e
apoiando a “independência” profissional, garantida pela
Lei nº 13.639/2018 – há até quem se refira a ele como
“engenheiro técnico”. “Eu confio na competência do
técnico. O Brasil precisa do técnico, e sua participação no
país é imprescindível”, conclui o honrado e emocionado
professor. 

"O Brasil precisa do técnico, e sua
participação no país é imprescindível"

Foi só a primeira edição, mas o Congresso Brasileiro de Condomínios (COBRACON) deixou
uma impressão positiva aos visitantes, formados majoritariamente por representantes de
empresas e profissionais relacionados ao setor de condomínios. Realizado nos dias 22 e 23
de junho de 2022 no Centro de Convenções Frei Caneca em
São Paulo pela Associação Brasileira de Síndicos
Profissionais de Condomínios (ABRASCOND), o evento tem
como objetivo promover o relacionamento entre síndicos,
gestores e funcionários de condomínios residenciais e
comerciais, com troca de experiências, divulgação de
produtos e geração de oportunidades de negócios e
serviços. Saiba mais.

Com fiscalização orientativa e divulgação de plataforma de oportunidades para
profissionais e gestores de condomínios 

CRT-SP no 1º Congresso Brasileiro de Condomínios

A posse da diretoria executiva do CRT-SP, eleita pela Chapa “Avante Técnico” para a
gestão 2022/2026, foi realizada no dia 24 de maio de 2022 num ato simples na sede do
conselho. Quanto aos conselheiros titulares e suplentes, o empossamento aconteceu em
21 de junho conduzido pela Comissão Eleitoral Regional (CER) – formada pelos técnicos
José Delfino de Castro Rosa, Cláudio Roberto Pereira e Nilson Alves de Lima,
respectivamente coordenador, coordenador adjunto e suplente. 

Eles também assistiram a palestras ministradas por
colaboradores, que explanaram sobre o papel do
conselho para a sociedade; procedimentos
administrativos para ressarcimento de despesas aos
conselheiros em serviço pelo conselho; e cuidados a
serem tomados quanto ao atendimento à Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Saiba mais.

Em pares os eleitos foram chamados à mesa para a
assinatura do Termo de Posse e o juramento: “Prometo
honrar com dignidade, respeito e elevado espírito
público, a atribuição de membros titulares, observando
a Constituição Federal, as leis do meu país e demais
atos normativos, desempenhando minhas atribuições
dentro dos mais estritos princípios éticos e
democráticos, respeitando todos e buscando sempre o
bem-estar dos Técnicos Industriais brasileiros e seu
mais elevado reconhecimento profissional”.
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Técnico que Faz: plataforma online geradora de
oportunidades 
Você, Técnico Industrial, já fez seu cadastro gratuito para
oferecer seus serviços? Aproveite clicando aqui. 

https://www.crtsp.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Agenda-de-Cursos-SEBRAECRT-SP.pdf
https://www.crtsp.gov.br/reuniao-na-prefeitura-de-sao-paulo-em-defesa-dos-tecnicos-em-edificacoes-e-construcao-civil/
https://www.crtsp.gov.br/reuniao-na-prefeitura-de-sao-paulo-em-defesa-dos-tecnicos-em-edificacoes-e-construcao-civil/
http://www.crtsp.gov.br/
http://www.crtsp.gov.br/
https://www.crtsp.gov.br/crt-sp-com-fiscalizacao-orientativa-e-divulgacao-de-plataforma-de-oportunidades-em-evento-sobre-condominios/
https://crtsp.gov.br/crt-sp-posse-dos-conselheiros-para-a-gestao-2022-2026/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/

